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สารบริษัทจัดการ 
 
เรียน  ผู้ ถือหน่วยลงทนุ 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั (บริษัทฯ) ขอนําสง่รายงานประจําปี ของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีปั้นผล 
(KF-HEALTHD) ตัง้แตว่นัท่ี 1 สงิหาคม 2559 ถงึวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 มายงัผู้ ถือหน่วยลงทนุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ผลการดําเนินงาน 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีปั้นผล มีมลูค่าทรัพย์สินสทุธิ ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เท่ากบั 9,104.37 ล้านบาท คิดเป็น
มลูค่าทรัพย์สินสทุธิต่อหน่วยลงทนุเท่ากบั 8.1841 บาท โดยมีผลการดําเนินงานย้อนหลงั 12 เดือน เพ่ิมขึน้ร้อยละ 0.74 มากกว่าเกณฑ์
มาตรฐานการวดัผลการดําเนินงาน ท่ีลดลงร้อยละ 1.13 

ภาวะการลงทนุในช่วงท่ีผา่นมา 

ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2560 หุ้นกลุ่ม Healthcare ปรับตวัสงูขึน้หลงัจากแรงกดดนัเร่ืองนโยบายควบคมุราคายา ในช่วงก่อนการเลือกตัง้
สหรัฐฯ ได้หมดไปหลงันางฮิลลารี คลินตนั ผู้สมคัรชิงตําแหน่งประธาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งผลกัดนันโยบายควบคมุราคายาดงักล่าวแพ้การ
เลือกตัง้ ส่งผลให้หุ้นในหมวดการแพทย์กลบัมาฟืน้ตวั โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ปรับตวัขึน้แรง อย่างไรก็ดี 
ภายใต้รัฐบาลนายโดนลัด์ ทรัมป์ มีแนวโน้มท่ีจะเห็นการเปล่ียนแปลงนโยบายประกนัสขุภาพ (Obamacare) ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อหุ้น
ในกลุ่มโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์ เน่ืองจากความกงัวลเร่ืองการยกเลิกนโยบายประกนัสขุภาพ (Obamacare) ทัง้หมด ซึ่ง
วฒุิสภาได้ลงคะแนนเสียงคดัค้านท่ีจะยกเลกิสว่นสําคญัของนโยบายประกนัสขุภาพ (Obamacare) โดยไมมี่การแทนท่ีด้วยนโยบายใหม ่
โดยแพ้ด้วยคะแนนเสียง 45 เสียงท่ีเหน็ด้วย ตอ่ 55 เสียงท่ีคดัค้าน  

ณ สิน้เดือน มิถุนายน 2560 กองทุนหลกัมีสดัส่วนการลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 33.7% กลุ่มเภสชักรรม 
(Pharmaceuticals) 32.9% กลุม่การบริการด้านการแพทย์ (Healthcare Services) 18.2% และ กลุม่เทคโนโลยีการแพทย์ (medical 
technology) 15.2% และมีการลงทนุในภมิูภาคอเมริกาเหนือ 68.4%, ยโุรป 23.8%, ญ่ีปุ่ น 1.1% และ สหราชอาณาจกัร 6.7% 

แนวโน้มการลงทนุ 

สําหรับภาพรวมการลงทนุ หุ้นกลุ่ม Healthcare มีความน่าสนใจในการลงทนุค่อนข้างมาก เน่ืองจาก Valuation ปรับตวัลงมาอยู่ใน
ระดบัต่ําจากความกงัวลเร่ืองราคายา โดยปัจจุบนัเทรดท่ีระดบัต่ําเม่ือเทียบกับตลาดโดยรวมแม้ตวัเลขคาดการณ์กําไรสทุธิจะเติบโต
อย่างต่อเน่ือง สอดคล้องกับแนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีสูงขึน้ เน่ืองจากประชากรโลกทยอยเข้าสู่สังคมผู้ สูงอายุ (Ageing 
Population) นอกจากนี ้การคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อความซบัซ้อนของโรคท่ีเพิ่มสงูขึน้ ยงัคงเป็นปัจจยัหนนุการเติบโต
ของบริษัทในกลุม่ Healthcare  

บริษัทฯ ใคร่ขอขอบพระคณุท่านผู้ ถือหน่วยลงทนุท่ีได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทฯ เป็นผู้บริหารเงินลงทนุของท่าน ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาดําเนินนโยบายการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยความระมดัระวงั และคํานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหน่วยลงทนุ
เป็นสําคญั 
 
 

บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ กรุงศรี จํากดั 
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กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อคิวติีปั้นผล
รายละเอยีดการลงทุน  ณ   31 กรกฎาคม 2560

มูลค่าตามราคาตลาด % NAV

หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ 164,515,359.91 1.81
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA+ 164,515,359.91 1.81
หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างประเทศ 8,927,918,879.03 98.06
     หน่วยลงทุน-จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยต่์างประเทศ 8,927,915,551.03 98.06
     เงินฝากธนาคาร
         FITCH-LONG
             Rate AA+ 3,328.00 0.00
อืน่ๆ 11,931,465.61 0.13
     ลูกหน้ี 26,797,589.92 0.29
     เจา้หน้ี (7,083,820.52) (0.07)
     ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (7,782,303.79) (0.09)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  9,104,365,704.55 100.00
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คําอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ 
บริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว 

AAA  อันดับเครดิตสูงสุด มีความเสี่ยงตํ่าที่สุด บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงสุด 
และไดรับผลกระทบนอยมากจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ 

AA  มีความเสี่ยงตํ่ามาก  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงมาก   แตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับ AAA 

A  มีความเสี่ยงในระดับตํ่า  บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑสูงแตอาจไดรับ  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวาอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BBB  มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่เพียงพอ  
แตมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดลอมอื่นๆ มากกวา  และอาจมีความ
สามารถในการชําระหนี้ที่ออนแอลง เม่ือเทียบกับอันดับเครดิตที่อยูในระดับสูงกวา 

BB  มีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่ากวาระดับปานกลาง
และจะไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม อื่นๆ คอนขางชัดเจนซึ่งอาจสงผล
ใหความสามารถในการชําระหนี้อยูในเกณฑไมเพียงพอ 

B  มีความเสี่ยงในระดับสูงมาก บริษัทมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑตํ่า  และอาจจะ  
หมดความสามารถหรือความต้ังใจในการชําระหนี้ไดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ 

C  มีความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงที่สุด บริษัทไมมีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนตามกําหนด
อยางชัดเจน  โดยตองอาศัยเงื่อนไขที่เอื้ออํานวยทางธุรกิจ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมอื่นๆ  อยางมาก จึงจะมีความ
สามารถในการชําระหนี้ได 

D  เปนระดับที่อยูในสภาวะผิดนัดชําระหนี้  โดยผูออกตราสารหนี้ไมสามารถชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนไดตาม
กําหนด 

 

ตราสารหนี้ระยะสั้น 
T1  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งทางดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดีมาก มีสภาพคลองที่ดีมาก  

และไดรับความคุมครองจากการผิดนัดชําระหนี้ดีกวาเครดิตในระดับอื่น ผูออกตราสารที่ไดรับอันดับเครดิตในระดับ
ดังกลาวซึ่งมีเครื่องหมาย " + " ดวยจะไดรับความคุมครองดานการผิดนัดชําระหนี้ที่สูงยิ่งขึ้น 

T2  ผูออกตราสารหนี้มีสถานะทั้งดานการตลาดและการเงินที่แข็งแกรงในระดับดี  และมีความสามารถในการชําระหนี้
ระยะสั้นในระดับที่นาพอใจ 

T3  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นในระดับที่ยอมรับได 
T4  มีความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นที่คอนขางออนแอ 

   
บริษัท ฟทช เรตติ้งส (ประเทศไทย) จํากัด 
 

ตราสารหนี้ระยะยาว 

AAA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศไทยซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนี้จะมอบใหกับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบกับ  
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  และโดยปกติแลวจะกําหนดใหแกตราสารทางการเงินที่ออกหรือ  
ค้ําประกันโดยรัฐบาล 

AA  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือตราสารอื่นในประเทศไทย  
โดยระดับความนาเชื่อถือของตราสารทางการเงินขั้นนี้ตางจากผูออกตราสารหรือตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัด
อันดับความนาเชื่อถือขั้นสูงสุดของประเทศไทยเพียงเล็กนอย 
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A  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นสูงเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสาร หรือตราสารอื่นในประเทศไทย    อยางไรก็ดี  
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจอาจมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระหนี้ไดตรง
ตามกําหนดของตราสารทางการเงินเหลานี้ มากกวาตราสารอื่นที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือในประเภท  
ที่สูงกวา 

BBB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นปานกลางเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  อยางไรก็ดี  
มีความเปนไปไดมากวาการเปลี่ยนแปลงของสถานการณหรือสภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลกระทบตอความสามารถ
ในการชําระหนี้ไดตรงตามกําหนดเวลาของตราสารทางการเงินเหลานี้มากกวาตราสารหนี้อื่นที่ไดรับการจัดอันดับ
ความนาเชื่อถือในประเภทที่สูงกวา 

BB  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  การชําระหนี้ตาม
เงื่อนไขของตราสารเหลานี้ภายในประเทศนั้นๆ  มีความไมแนนอนในระดับหนึ่งและความสามารถในการชําระหนี้
คืนตามกําหนดเวลาจะมีความไมแนนอนมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในทางลบ 

B  แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือตํ่าอยางมีนัยสําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นๆ  ในประเทศไทย  
การปฏิบัติตามเงื่อนไขของตราสารหนี้และขอผูกพันทางการเงินยังคงเปนไปไดในปจจุบัน   แตความมั่นคงยัง
จํากัดอยูในระดับหนึ่งเทานั้นและความสามารถในการชําระหนี้ตามกําหนดอยางตอเนื่องนั้นไมแนนอนขึ้นอยูกับ
สภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพทางเศรษฐกิจ 

CCC, CC, C อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้แสดงถึงระดับความนาเชื่อถือขั้นตํ่ามากเมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหรือ
ตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยูกับสภาวะที่เอื้อตอ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

DDD, DD, D อันดับความนาเชื่อถือเหลานี้  จะถูกกําหนดใหสําหรับองคกรหรือตราสารหนี้ซึ่งกําลังอยูในภาวะผิดนัดชําระ
หนี้ในปจจุบัน 

   

ตราสารหนี้ระยะสั้น 

F1  แสดงถึงระดับความสามารถขั้นสูงสุดในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารตรงตามกําหนด   เม่ือเปรียบเทียบกับ
ผูออกตราสารหรือตราสารอื่น ๆ  ในประเทศไทยภายใตอันดับความนาเชื่อถือภายในประเทศซึ่งกําหนดโดยฟทช  
โดยอันดับความนาเชื่อถือนอยจะมอบใหสําหรับอันดับความนาเชื่อถือที่มีความเสี่ยง "นอยที่สุด" เมื่อเปรียบเทียบ
กับผูออกหรือค้ําประกันโดยรัฐบาล    ในกรณีที่มีระดับความนาเชื่อถือสูงเปนพิเศษจะมีสัญลักษณ "+ " แสดงไว
เพิ่มเติมจากอันดับความนาเชื่อถือที่กําหนด 

F2  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขทางการเงินตามกําหนดเวลาในระดับที่นาพอใจ  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศเดียวกัน    อยางไรก็ดี  ระดับของความนาเชื่อถือดังกลาวยัง  
ไมอาจเทียบเทากับกรณีที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือที่สูงกวา 

F3  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาในระดับปานกลางเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นหรือตราสารอื่นในประเทศเดียวกัน   อยางไรก็ดี   ความสามารถในการชําระหนี้
ดังกลาวจะมีความไมแนนอนมากขึ้นไปตามความเปลี่ยนแปลงในทางลบในระยะสั้นมากกวาตราสารที่ไดรับการ  
จัดอันดับที่สูงกวา 

B  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนเม่ือ
เปรียบเทียบกับผูออกตราสารหนี้อื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการชําระหนี้ดังกลาวจะไมแนนอนมากขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินในทางลบระยะสั้น 

C  แสดงถึงระดับความสามารถในการชําระหนี้ตามเงื่อนไขของตราสารการเงินตามกําหนดเวลาที่ไมแนนอนสูง  
เมื่อเปรียบเทียบกับผูออกตราสารอื่นในประเทศไทย  ความสามารถในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินขึ้นอยู
กับสภาวะที่เอื้อตอการดําเนินธุรกิจและสภาพการณทางเศรษฐกิจเทานั้น 

D  แสดงถึงการผิดนัดชําระหนี้ที่ไดเกิดขึ้นแลวหรือกําลังจะเกิดขึ้น 
   

Note : อันดับเครดิตอาจมีเครื่องหมาย (+) หรือ (-) ตอทาย เพื่อจําแนกความแตกตางของคุณภาพของอันดับเครดิตภายใน
ระดับเดียวกัน 
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ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

(Fund's Direct Expenses)

คา่ธรรมเนียมการจดัการ (Management Fee)   2/ 74,333.38 0.8025

คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์ (Trustee Fee) 2,973.34 0.0321

คา่ธรรมเนียมนายทะเบียน (Registrar Fee) 14,866.68 0.1605

คา่ท่ีปรึกษาการลงทนุ (Advisory Fee) - -

คา่ธรรมเนียมสอบบญัชี (Auditing Fee) 80.00 0.0009

คา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ (Others) - -

รวมค่าใช้จ่ายทัง้หมด  3/ 92,253.40           0.9960

หมายเหตุ

1/ คา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บจากกองทนุรวมข้างต้น เป็นอตัราที่รวมภาษีมลูคา่เพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอ่ืนใดแล้ว

2/ กองทนุ JPM Global Healthcare Fund (กองทนุหลกั) จะคืน (rebate) คา่ธรรมเนียมการจดัการให้แก่กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอล

เฮลธ์แคร์อิควติีปั้นผล  ในอตัราร้อยละ 50 ซึง่จะเทา่กบัร้อยละ 0.75 ตอ่ปีของมลูคา่เงินลงทนุในกองทนุ JPM Global Healthcare 

จํานวนเงิน ร้อยละของมลูคา่

(หนว่ย:พนับาท) ทรัพย์สนิ* (ตอ่ปี) 1/

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's Direct Expenses)

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล

ตัง้แต่วันที่  1  สิงหาคม  2559   ถงึวันที่  31  กรกฎาคม  2560

3/ ไม่รวมคา่นายหน้าซือ้ขายหลกัทรัพย์ และคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากการซือ้ขายหลกัทรัพย์

*  มลูคา่ทรัพย์สิน ในท่ีนี ้หมายถงึ มลูคา่ทรัพย์สินทัง้หมด หกัด้วย มลูคา่หนีส้ินทัง้หมด 

    เว้นแตค่า่ธรรมเนียมการจดัการ  คา่ธรรมเนียมผู้ดแูลผลประโยชน์  คา่ธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทนุ

    และคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตักิารกองทนุ ณ วนัท่ีคํานวณ

เฮลธแครอควตปนผล  ในอตรารอยละ 50 ซงจะเทากบรอยละ 0.75 ตอปของมลูคาเงนลงทนุในกองทนุ JPM Global Healthcare 

Fund โดยเก็บเข้าเป็นทรัพย์สินของกองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควติีปั้นผล  ทัง้นี ้การคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าวอาจ

ปรับเปล่ียนได้ตามการเปล่ียนแปลงอตัราคา่ธรรมเนียมการจดัการของกองทนุหลกั (ถ้ามี)
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ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม 
 

ผลการดาํเนินงานสิน้สุด  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 

ย้อนหลัง  
3 เดือน 

ย้อนหลัง  
6 เดือน 

ย้อนหลัง  
1 ปี 

นับจากวันเร่ิมโครงการ 
(1 สิงหาคม 2557) 

มลูคา่หน่วยลงทนุ (บาท) 8.3192 7.9617 8.8894 10.0000 

กองทนุเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตีปั้นผล +1.44% +9.17% +0.74% +5.15% 

ตวัชีว้ดั (Benchmark):  ดชันี MSCI World 
Healthcare Total Return Index (บาท) 

+0.66% +6.35% -1.13% +7.03% 

ความผนัผวนของผลการดําเนินงาน +10.37% +9.48% +12.97% +15.93% 

ความผนัผวนของตวัชีว้ดั +8.91% +8.28% +10.48% +13.34% 
 

เอกสารการวดัผลการดําเนินงานของกองทนุรวมฉบบันี ้ได้จดัทําตามมาตรฐานการวดัผลการดําเนินงานของ 
กองทนุรวมของสมาคมบริษัทจดัการลงทนุ 
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ข้อมูลอืน่ๆ ทีผู้่ถอืหน่วยลงทุนควรทราบ 
 

(1) รายงานบุคคลทีเ่กีย่วข้องที่มีการทาํธุรกรรมในรอบเวลาที่ผ่านมา (วนัที ่1 สิงหาคม 2559  ถึงวนัที ่31 กรกฎาคม 2560) 

ช่ือกองทุน รายช่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิต้ีปันผล ไม่มี 
 

หมายเหตุ: ผูล้งทุนสามารถตรวจสอบการทาํธุรกรรมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทุนรวมไดท่ี้บริษทัจดัการโดยตรง หรือท่ี web site ของ  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั (http://www.krungsriasset.com) และสาํนกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
(http://www.sec.or.th) 

 
 

(2) รายช่ือผู้จัดการกองทุน ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2560 
1. นายวิพุธ   เอ้ืออานนัท ์
2. นายฑลิต   โชคทิพยพ์ฒันา 
3. นายสาธิต บวัชู 
4. นางสาวสาวิณี  สุขศรีวงศ ์
5. นายพฒันศรณ์ เผอิญโชค 
6. นายจาตุรันต ์ สอนไว 
7. นายชูศกัด์ิ อวยพรชยัสกลุ 
8. นายพลสิทธ์ิ อาหุนยั 
9. นายพงศส์ณัห์ อนุรัตน์ 

(3) อตัราส่วนหมุนเวยีนการลงทุนของกองทุน (portfolio turnover ratio)  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา เท่ากบั  0.3% 
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(4) ข้อมูลผลการดาํเนินงาน และการลงทุนของกองทุนหลกั  (ข้อมูล ณ วนัท่ี 31/07/2017) 
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